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A. 
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT 

 
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van  
- bacteriën (excl. bacteriesporen en mycobacteriën) en gisten op plaatsen waar eet- en drinkwaren 
worden bereid, behandeld of bewaard. 
- bacteriën (excl. bacteriesporen, mycobacteriën), gisten en schimmels in drinkwater voor dieren. 
  
De gebruiksaanwijzing zoals opgenomen onder B. moet worden aangehouden.   
 
Om verminderd functioneren van een Individuele Behandeling Afvalwater (IBA) bij toepassing van dit 
middel op de boerderij te voorkomen, dienen afvalresten die het middel bevatten geloosd te worden op 
de mestopslag of op de gemeentelijke riolering. 
 
Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. 
 

B. 
GEBRUIKSAANWIJZING 

 
Het middel is bestemd voor het desinfecteren van materiaal, oppervlakken en CIP installaties in de 
voedingsindustrie en voor het desinfecteren van drinkwater voor dieren. 
 
Te desinfecteren oppervlakken eerst grondig reinigen. Een daarbij gebruikt reinigingsmiddel afspoelen 
met schoon water. Overtollig water verwijderen. 
 
Desinfecteren van materiaal en oppervlakken 
Cid Clean toepassen door middel van besproeien met grove druppel onder lage druk (niet vernevelen): 
• Dosering: 3% Cid Clean (30 ml aanvullen tot 1L, handmatig of met behulp van een automatische 
doseerder) 
• Minimale inwerktijd: 5 minuten 
Naspoelen met schoon water. 
 
Desinfecteren van CIP installaties 
Cid Clean toepassen door te laten circuleren in de CIP installatie: 
• Dosering: 3% Cid Clean (30 ml aanvullen tot 1L, handmatig of met behulp van een automatische 
doseerder) 
• Minimale inwerktijd: 5 minuten 
Naspoelen met schoon water. 
 
Desinfecteren van drinkwater voor dieren (continu dosering, in gebruik)  
Voor gebruik leidingen grondig schoonmaken en desinfecteren.  



 
Een vooroplossing (voorverdunning) maken van 2.5%v/v door 250 mL Cid Clean (afmeten in 
maatglas/maatbeker) te verdunning met leiding water tot totaal 10 Liter in een emmer met 
maatverdeling. 
Op de emmer een etiket plaatsen met Cid Clean zodat duidelijk is dat het gaat om een 
desinfectiemiddel. 
Concentratie Cid Clean: 2,5%v/v 
 
Vooroplossing als 1%v/v doseren door middel van doseerpomp aan het drinkwater voor dieren tot een 
concentratie van 0,025% Cid Clean. 
 
Dosering wordt gecontroleerd door bv. teststrips – waterstofperoxide gehalte 125 ppm 
 
Het drinkwater is klaar voor consumptie als de gemeten peroxide concentratie < 5 ppm is bij het eerste 
aftappunt (controleer met teststrips) 
 
LET OP: het product niet gebruiken tijdens orale vaccinatie en/of medicatie via het drinkwater. 
Behandeling met Cid Clean stoppen vanaf 24 uur voor toediening vaccinatie / medicatie tot 24 uur na 
vaccinatie / medicatie. 
 


